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Подъ лжчитЬ на зелената звЪзда.
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Мощни двшатели въ живота на човечеството, творц^ на епр^у, 

рушители на отживели култури и създатели на ^рвн .мнродрцИдеитЪ 
владЪятъ надъ насъ.

Но, подобно на лжчитЬ на и згр! вашето слънце, т! завладЪ- 
ватъ постепенно: най-нДпрЪдъ върховет! — избраннинитЬ на ми- 
съльта и чувц-г>©-гсОРПа firfbAf»"и по надолу, 
докато всички заживеем!. подъ тяхната светлина.

Една идея, отъ рода на тЬзи, койго носятъ въ себе си нови 
Лор^оити, е й идеята, за международния,9?,и^ъь е( лю^1^о д%те
на BQi4tyt: велики мислители на човечеството од^ь^з^ични^, вречела 

гигантите нд ;,4op1j^baW, ^и^Л^р 
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ОлицетМорСниг-» ня стрЪмежъ и борба вя .по добър*» жТгвотт 
•чбЪвчг разбйр^йе на хораЕа оть всички краища '■ и<Г -й£мното<» з^бо 
<5»fi'fioMotHhTa'еДНЙЪ общь езикъ,1 лостъ|;зй1пйздигяис'4га1 (jro^jrb 
т?' 4tfcTHOTcHHflMrot bfr4WHHe чрЪзъ изправяне лостжгснижцап^ пан 
^п(еЧов*чр<ЧНИге?п+41ности, Идеята за единъ междуиирсите^ч) спомя- 
■ГДт^елещ#£&шй$, коРто <ЙЙбжде ’ вкфи, редСмъ сгъкмя^ерн^гя, ■ е.яшъ 
Wa всФлсй чРМ4ъ? ОбЯч^Щ?: Напуснала вече жилищетобещ hbi чцммо 
вегЪ на фи/1^АЯ|ЙЛ^Нв'<Ж^1СМи <и*-9е'двяжн’-^^ нфйче«!<и «повече 
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между множеството: лжчите на зелената звезда проникватъ и въ 
дълбините.

Намерила реаленъ изразъ, слЪдъ многобройни опити, въ 
безсмъртното творение на Д-рь Заменховъ — вь искуствения между
народенъ езикъ Esperanto, иматъ за символъ зелената звезда на 
надеждата, идеята за международния езикъ днесъ не е вече достоя
ние само на мислителя и бореца за общочовешко добруване, а се 
възприела и итолзва еднакво добре, както от ь чо Ька на теорията, 
тъй и отъ този на практиката.

Лею , благозвученъ, напълно годенъ да изразява и най-гол^- 
митЪ тънкости на човешката мисъль, Esperanto завладява entra. 
Днесъ има милиони есперантисти и грамадна есперантска, оргинална 
и преводна литература Наука, изкуство, пол тика, търговия — 
еднакво си присвоявать Esperanto.

Esperanto се въвежда въ училищата, официални учрЬжтения 
го вьзприематъ, редъ големи търговски кжщи си служат ь съ него 
и услугите, които се принасятъ отъ него сж вече грандиозни.

Още отъ първите дни на нег вата поява, Esperanto намери 
горЪщъ приемь и въ нашата матка, но напредничава страна.

И дълго време. в началото, България беше една отъ пър 
вите страни въ света, по броя на своите есперантисти.

Днесъ тя не е вече меж >у първите. Защото практичните хора 
отъ големите държави бързо схванаха изгодите, които могатъ да 
извлекать отъ Esperanto и всички взеха да ставатъ есперантисти

Esperanto, обаче, наново настжпва у назь. Но днесъ не само 
като идея, а и като единъ мошенъ практиченъ факгоръ. И не е 
далечъ деньтъ, когато ще застанемъ пакъ вь редовете на шрвите.

Защото лжчите на зелената звезда вече проникьатъ навсекжде.

Esperanto tra la mondo.

Д-ръ Л. Л. Заменховъ — авторътъ на международния езикъ 
.Esperanto', е роденъ на 15 декемврий 1859 год. вь гр. Белостокъ, 
Губерния Гродно (Полша). Още оть детинство се родила у него 
идеята за международенъ езикъ. Въ продължение на около дваде- 
сеть години е работилъ върху своето гениално творение и к^ато 
се убедилъ въ практическото приложение на езика, той i резъ ме
сен! юлий 1887 год. издаль първата брошура (D-ro Esperanto. 
Lini j lnternacia. Antaŭparolo Kaj plena lernolibro). Отъ тогава Espe
rant^ се разпространява вь целия свети и сега милиони съмишле
ници обявяватъ славата на своя majstro. Д-ръ Заменховъ почина 
прЪзъ настоящата война на 14 априль 1917 год. Въ единъ отъ 
следващите броеве те дадемъ по обширни сведения, както за 
живота на Д-рь Заменховъ, така и за езика Esperanto.
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Esperanto и лигата на народитЪ. — При пристигането 
на Председателя Уйлсонъ въ Франция, отъ есперантската група вь 
Марсилия и оть есперантската секция при френската социалисти
ческа партия сж му били отправени писма, сь които се изтъква 
важностьта на проблемата за международенъ езикч. и специално на 
Есперанто Огъ името на Председателя Уйлсонъ е отговорили 
г. Gilbert Close, като завършва писмото си :

.... ПрЪдседательтъ е убЪдень, че този въпрось ще бжде 
основно лроученъ оть компетентни авторитети, при образуване Лигата 
на НародитЪ."

*

Още но обстойна молба, придружена сь голЬмъ брой доку
менти относно разпространението на Есперанто и подписана оть 
множество видни французи, е отправило Дружеството на Прияте- 
лигЪ на Есперанто (прфдсед. Генераль Sebert) до Председателя 
Уйлсонъ при второто му идване въ Франция.

*

Подобна молба е пратена до Председателя Уйлсонъ и до де
легатите на конференцията за мира отъ Каталунската Есперантска 
Федерация.

• *
* ♦

Вь Бернь, пр-Ьзъ врЪме Международната Конференция за Лига 
на НародитЪ, петдесеть делегати отъ разни нации, хора известни 
като обществени дФйци и учени, сж подписали предложение съ 
следното съдържание :

.Подпис нитЪ делегати, участвуващи въ конференцията за Лига 
на Народит!., смЬтаме, че въвеждането на Есперанто като неутралеяъ 
международенъ езикъ е едно отъ най-важнитЪ условия за взаимно 
разбиране между народитЪ и необходима основа за Лига на НародитЪ".

.Ние молимь пацифистическитЪ организации въ всички страни 
да иоддьржатъ морално и материално есперантското движение, да 
уреждатъ курсове вь организациите и употребяватъ Есперанто като 
средство за междунарддно разбиране."

*
♦

Вь Италия, на конгреса за Лига на НародитЪ, г. професоръ 
Lupi Gino е предложиль въвеждането на Есперанто за официалень 
езикъ на Литата и въпрФки липсата на време за подробо разискване, 
конгресътъ е рфщилъ да бжде прФпоржчано възприемането на не 
утралния международенъ езикъ.

* >•< *
Английската Есперантска Асоциация е поднесла на г. Lloyd 

George молба, която, заедно сь прЪводь на английски и френски, 
е била изпратена и до всички делегати на конференцията за мира. 
ЧрЬзъ твърдф обстойно изложение Асоциацията моли, щото конфе
ренцията на мира да даде нужнитФ инструкции на респективния 
комитетъ или конференция за образуване Лига на НародитЪ да 
проучи и разисква най обстойно въпроса за санкциониране обши 
езикъ за международно сношение, като предложи на всички пра
вителства задължителното изучване въ училищата избрания езикъ.
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Германското дружество за Международно Право е публикувало 
на Есперанто текста на своя проектъ за образуване Международ
ната Лига.

• ♦* ♦
Въ Америка, Лигата за траенъ миръ, чийто пр!дседатель е 

i. Тафгь, бивпгь прЪдселатель на С»единснит! Щати, е разпратила 
циркуляръ на Есперанто, въ който разяснява гледището си за войната.

Есперанто и търговията. Вь гр. Гандъ, се е основало големо 
предприятие яРго Belgica" за възстановяване белгийската индустрия 
и търговия. Го възнамерява да доставя на белгийските инду
стриалци и търговци, чрезъ Есперанто, разни търговски светения, 
да имъ спомага за търговски връзки съ други ора и и да разпро
странява, чрезъ есперантската преса, сведения за Белгия.

** *
Въ Швейцария и Япония сж се основали комитети за общь 

търговски езикъ, съ цЪль за пропагандиране Есперанто между тър
говските среди. Вь управителните тела на тези комитети влизатъ 
хора съ голема популярность. Освенъ това, почетни председатели 
на комитета въ Швейцария сж г. г. Robert Comtesse и лрофес. 
Д-ръ Auguste Fore!.

*♦ ♦
Въ Англия, основаниятъ Комитет ь за общь търговски езикъ 

е ималь презъ миналата и настоящата година твърде гол!мъ успехъ. 
Държани сж реферати за ползите отъ Есперанто вь много чисто 
търговски събрания, водени сж редъ курсове и повече огъ 12000 
търговски листове и брошури на Есперанто сж разпространени.

*
♦ *

Въ Лайпцигь, по случай известния панаиръ презъ 1918 год., 
е издадена на Есперанто брошура отъ 20 страници съ заглавие: 
.Листъ на търговските клонове за официалния каталогь на лайп
цигския панаирь“, кеято е имала и има широко пропагандическо 
значение срелъ търговците.

Работническите и социалистически дружества и организации 
въ много градове на разни държави сж започнали най жива пропа
ганда на Есперанто между членовете си като сж отворени и спе
циални курсове.

На социалистическата конференция вь Бернъ е била приют- 
вена резолюция, съ която се е препоржчвало на конференцията 
проучването основно въпроса за межлунаролвнъ езикъ. Тази резо
люция, подписана отъ много делегати (Cachin, Longuet, Mistral, R-nan 
del, Henderson, Mae Gurck, Benfield и др ), обаче по липса на 
вр!ме не е била разисквана.
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Разни новини. — Австрия. Държавното събрание въ Са- 
лцбургъ, по иоводъ рапорта огъ съветника Haagn за въвеждане 
преподаването на Есперанто въ училищата, е вгзложило проучване 
въпроса на училищния съвЪтъ и на директорите на търговските 
училища.

Въ Инсбрукь и Виена есперантските организации сж напра 
вили обширни петиции за въвеждане въ училищата изучаването на 
Есперанто.

Австралия Правятъ се големи приготовления за 3-я Конгресъ 
на Австралийските Есперантисти (Септември н. г.).

На станалото събрание въ Мелбърнъ на делегатй отъ провин
циите Нови Южни Уалесъ, Кесландия и Виктория сж се взели важни 
решения за въвеждане Есперанто въ училищата и търговията. Бла- 
юдарение на Баронеса de St. Eon и редактора-собственикь на 
„Stead s Rewiew“ много видни лица сж били заинтересовани за 
Есперанто.

Англия. Големи приготовления за 10-я Конгресъ на Англий
ските Есперантисти, който ще се състои вь Ливерпулъ.

Изучаването на Есперанто вь училищата прави големи успехи 
вь Скотландия.

При раздаване наградите на отличилите се по всички пред
мети ученици оть известното Eccles-училище, вь което се изуча
вал!» и Есперанто отъ повече отъ 200 ученици, ловечето отъ тези, 
на които е било предоставено сами да си избератъ награди, сж 
предпочели книги изъ есперантската литература. Произвело е го- 
лемо впечатление хоровото пеене есперантски песни отъ около 
350 деца.

Въ продължение на 3 години вь плЪнническите депа вь Isle 
of Man сж водени 20 курса но Есперанто. Следвз/ти сж 1100 души 
(германци, австрийци, унгарци, поляци, българи, турци и др.). По
добни курсове е имало и на много други места.

Разни литературни и др. дружества, между които и не еспе
рантски, сж взели инициативата и започнали превеждането на Ес
перанто съчиненията rra всички видни английски писатели.

Аржентина. Конгреса на свободомислящите е взелъ решение 
за подкрепяване общото възприемане на Есперанто и е препорж- 
чаль на Лигата на свободомислящите да пропагандира Есперанто и 
уреди курсове.

Германия. Есперанто се преподава въ много търговски учи
лища. Вь Бромбергъ градскиятъ училищень съветъ е въвелъ препо
даването му въ средните учебни заведения.

Франция. Водять се на всекжде курсове. Видни французи 
есперантисти сж държали редъ сказки за нуждата и ползата отъ 
международенъ езикъ и частно отъ Есперанто.

Ползващиятъ се съ светска известность лингвистъ професоръ 
при .Collage de France“, г. А. Meillet е издалъ своя трудъ ,1.ез
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langues dans 1’Europe nouvelle“ (343 стр.), дето, при все че самъ не 
е есперантисП), е посветилъ редь страници на въпроса за възмож- 
ностьта и нуждата отъ международенъ езикъ и достойнствата на i 
Есперанто като такъвъ. i

Финландия. Представена е въ сената милба, подписана отъ 
много професори, учители, доктори, инженери, търговци и др., съ 
която прЪдла1атъ образуването на Държавенъ Финландски Есперан
тски Институгь и въвеждане Есперанто въ всички учебни заведения. 
Неколко търговски фирми сж направили подаръци по 1000 и 2000 I 
лева на есперантски дружества. . 1

Италия. Въ Триестъ отъ Главния Трибуналъ е избранъ г. про- ■< 
фесорь D. Cossaro за есперантски прТводчикъ. Вь Милано е от- - 
критъ курсъ, ржководенъ отъ г. профес. Lupi, въ който сж записани н 
надъ 350 души огъ разни професии.

Испания. Състояло се е импозантно годишно събрание на bi 
Каталунските есперантисти. Уредена е била анкета за Есперанто о 
между видни испанци.

Русия. Оть страна на болшевишката власть есперантското дви- -г 
жение се ползува съ пълна симпатия. Започнато е издаване на спи- -н 
сания и сж отворени множество курсове. Даже презъ време, когато от 
разни събрания сж се занрЪщавали, тЪзи на есперантските дру- -у 
жества сж били свободни Мнозина оть най-пьрвитЪ есперантисти n 
сж подновили своята дЪйность.

Че^ия. Чехската Есперантска Асоциация е поднесла на мини- -н 
стерския съвЬтъ молба за изучаване Есперанто въ училищата. Мини н 
стърътъ на просв1.тата се отнесалъ благосклонно къмъ това и е обе- т 
щалъ вт вежлането му пт рвоначално въ търговските училища.

Унгария. Основани е комитет ь за Пропагандиране Междуна- в> 
родния Езикъ; той има за цель: 1. да пропагандира Есперанто въ 
Унгария и 2. чрезъ Есперанто да пропагандира въ чужбина yHrap--qe 
ската литература, култура, изкуство и пр. Вь комитета влизат ьл n 
вилни публицисти и писатели.

Есперанто се преподава въ университета въ Будапеща. Разнинш 
позиви отъ Академията и Университета се печатать съ преводь нави 
Есперанто. Курсъ но Есперанто се води и вь Търговската Акаде-зд 
мия. Дирекцията на Музея с приела Есперанто за международнаънг 
кореспонденция. Министьръ Berinkey е обещал ь най-широко вт--гя 
веждане на Есперанто въ разните служби, Ш

Швейцария. Много курсове се водять. Едни оть най-разпро-оц 
странените вестници и списания даватъ редовно мКсто на статииннт 
относно Есперанто. Г. г. профес. Dr R. de Saussure и Dr Ed. Pri-пЯ 
vat сж държали обширни сказки въ редъ градове вь университети 
тит% и други учебни заведения. J
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Esperanto tra la Bulgarujo.

I.a unua numero 
nunaj enskribitaj mem 
petante tiujn el ili, Kiuj 
la eliro de la dua numero

de Bulgara Esperantisto estas sendata al la 
broj de 1’societo kaj abonantoj de 1’organo, 

ne estas pagintaj la jaran abonon fari tion antaŭ 
kaj la pagintajn nur 10 fr alsendi ankoraŭ po 10 fr.

la redakcio posedas baldaŭ sian propran esperantan prcs- 
alfabeton kaj ni esperas, ke de la venonta numero ni havos veran 
esperantan organon en Bulgarujo. Helpcmulestu!

La Centra Propaganda Komitato kunvenis je la 20 de Junio 1 j. 
kaj decidis: 1) Komenci la eldonadon de „Bulgara Esperantisto* de 
la l-a de Julio, kiu aperos monate, 10 numeroj jare, 8 p., 15/24 je 
la komenco iom bulgara iom esperanta teksto, kaj poste nur espe
ranta La prezo de la presado estos 300 fr.; 2) Kiel redakta komitato 
estis elektitaj la nunaj membroj de C. P. K.; 3) La Kongreso okazos 
je la 24-a de Augusto t. j. en Sofio kaj la tagordo estos sciigita en 
la venonta numero.

Sofio. Kun granda plezuro ni devas konstati la renovigon de 
1’sofia sekcio >•- 1 jka propaganda komitato - kio okazis je la 15a de 
Junio. Prezidanto: Leutenant Daskalov. Sekretario P. Бояджиевъ kaj 
Kasisto Г. Гашевски. La sekcio de nun klop das por la fervora pro
pagando de la lingvo en Sofio, trovos kunvenejon, mallernos kurson 
k. t p. Plenan sukceson ni deziras al la fervoraj esperantistoj.

Karlovo. La grupo , Ni venkos* kun pli ol 10 membroj. Prezi
danto: Jv. Radkov, sekr. Cv. Cvetkov, kaj raportanto Jv. Dobrev. 
Tutkoran dankon al la grupo pri la sendita monhelpo de 55 fr.

Eneja La grupo „Mateno“ — Kun 20 membroj Prezid. D. N. 
QreK0V _ instruisto, seuret. B. Terzijski — studento. Ni devas espimi 
nian tutkoran dankon al nia samideano s-ro Grekov, kiu senlace labo
ras naj propagandas la ideon en la proksimaj loi-oj de Kneja.

Vidin. Grupo „Espero“ Kun pli ol 25 membroj. Prezid. Vlad. 
Lazarov — studento. La grupo havas sian propran ellaboritan regula
ron, aprobita de C. P. K. uaj laboras vigle por nia nara Esperanto. .

Gjumjuldjina. Grupo „Blanka maro“. Prezid. S. Jsajev — kon
duktoro kaj sekr.-raportanto .1. Mihailov. La grupo konsistas de 20 
membroj.

Varna. Nia fervora kaj bona samideano И. Милчевъ — str. ,27 
Junio“, 74, jam de kelkaj monatoj laboras pri la renovigode la mal
nova grupo „Frateco*. Ni esperas, ke li atingos sian celon en gloro.
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Plovdiv. Oni informas nin, ke je la 12a de Junio estas fondita 
esper. rondo kul^ 25 inembroj kaj kiun oni aliformigas en grupo. 
Kurso estas malfermita kies gvidanto estas nia malnova konata sami
deano St D. Marev. Je la malfermado parolis nia samcelano Stoev pri 
la utileco de 1’Esperanto. I a B. Esp. S. esprimas tutkoran dankon al 
la tiea lerneja konsilantaro pri la donita loko en la lernejo por la kurso.

Ruse. Tie laboras nia malnova pioniro kaj kunbatalanto pri Espe
ranto S-ro Majoro Silvestriev — 5a Pionira bataliono, eksprezidanto kai 
unu el fondintoj de I esper. grupa „Събуждане“ en Шуменъ. Laste 
li malfermis kurson bone vizitata de l’tieaj samideanoj. Ni povas esperi 
pri la fondo de grupo en la urbo

Lukovit. Oni anoncas al ni pri la fondo de l’grupo .Espero“ 
kun 20 membroj. Ni bondeziras plensukceson al la fondintoj kaj sa
lutas ilin plej kore.

Lom. Estas fondata grupo.

Kozloduj. Iie la propagando estas tre pasia kaj ni esperas pri 
multaj novaj adeptoj.

Pleven. Jen urbo Kie nia ideo prosperas danK’al la propagando 
de niaj samideanoj Simo Simov, Pecigargov k. a. Ni Kredas, ке la 
fondo de grupo estas proKsima.

Ni do petas: samideanoj, membroj, abonantoj uaj aliaj, zorgu pri 
la fondo de novaj grupoj (minimume 5 personoj), renovigu la malno
vajn kie! en Tirnova, St. Zagora, Burgaz, HasKovo, Panagluriste, k. t. p.

Titrkoran dankon al la samideano S ro Jlia Zlatev el Tirnovo pii 
la senditaj 50 leva Kiel monhelpo.

Edzigotaj. La geesperantistoj F-ino StanKa Georgieva (instru
istino) naj S ro Marin Hristov (apoteKisto en BrezniK) je la 6-a de 
Junio estas edzigotaj en Sofio. Niajn кс-rajn bondezirojn.

La revuonrilatanton sendu al la redakcio — Pl. .Sveta Nedelja“ 
№ 6, Sofio, apud S ro Sim. N. PetKov, advokato.

t».

Печатница на Лкцион. Дружество „Радикалъ“.

Peto. Ni petas niajn samideanojn, kitijbkn® testas 
abonantoj kaj'ne volas ricevi la revirti, post la ric&Vb’' 
de la unua numero bonvolu resendi la lastan en W 
redakcion. Se ili dezira s nŭicovi.n la nevuonii/.standj/ en 
proksima tempo ea abonprezon levojn. ,’oinrJ.

• > nei<* * го^пЬк ii оЯ i’/I .•o>916iJr oqurg evon


	Подъ лжчитЬ на зелената звЪзда.

	<о>

	Esperanto tra la mondo.

	Esperanto tra la Bulgarujo.


